
Välkommen 
till oss!



Underlätta din vardag 
För att kunna leva ett aktivt och självständigt liv kan du ibland  
behöva ett hjälpmedel, till exempel för att förflytta dig, klä dig,  
sköta din hygien, sova och kommunicera. 

Att få ett hjälpmedel 
För att få ett hjälpmedel behöver du träffa en förskrivare som utreder 
och bedömer ditt behov av hjälpmedel. Tillsammans kommer ni fram 
till i vilka situationer ett hjälpmedel kan underlätta och vilket hjälp
medel du behöver.

Förskrivare arbetar oftast på vårdcentraler, olika kliniker inom regionen 
eller i kommuner i Västmanland. Den som förskriver hjälpmedel är 
arbetsterapeut, fysio terapeut/sjukgymnast, logoped, läkare eller sjuk
sköterska. 

Kostnad
Ett hjälpmedel är oftast ett kostnadsfritt lån. När hjälpmedlet inte längre  
används ska det lämnas tillbaka. Vissa hjälpmedel köper du själv. De 
kallas för egenansvars produkter. En del vanliga hjälpmedel kan du hyra 
under en kortare period direkt från Hjälpmedelscentrum.

Mer information finns på 1177 Vårdguiden
I Region Västmanlands hjälpmedelshandbok går det att läsa mer om 
villkor och bedömningar. Den och mycket mer information hittar du 
på www.1177.se.

Mer information 
finns på 1177  
Vårdguiden



Hjälpmedelscentrum erbjuder  
funktionella och säkra hjälpmedel  
 

Hjälpmedlen vi hanterar underlättar vardagen 
för personer med rörelsehinder, kognitiva 
funktionsnedsättningar och kommunikations-
svårigheter. I vårt utbud ingår också  
hjälp medel för medicinsk behandling och  
inkontinenshjälpmedel.

Hjälpmedelscentrum köper in, lagerhåller och 
ger service av hjälpmedel. Vi utbildar och 
stöttar förskrivare i deras arbete. Vi lämnar 
och hämtar hjälpmedel i hela länet. 

På Hjälpmedelscentrum kan du få information 
om och prova olika hjälpmedel och bostads-
anpassningar, till exempel en trapphiss. I vår 
visningslägenhet kan du se hjälpmedel som 
underlättar för minnet. Utomhus finns en 
körbana där hjälpmedel för utomhusbruk kan 
provas på olika underlag. 



Här finns Hjälpmedelscentrum
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Hjälpmedelscentrum, Signalistgatan 2, 721 31 Västerås

Kundtjänst:  
021-17 30 48

Öppettider:  
Måndag – torsdag 8-16.30

Fredag 8-16

Använd våra e-tjänster på  
1177 Vårdguiden, www.1177.se

Under våra öppettider har vi drop-in  
för enklare reparation av hjälpmedel


